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مقدمه

تعرفه ى رسمى دستمزد طراحى آثار طراحان گرافيك ايران كه پيشينه ى پيدايى آن به 
پيش از تاسيس انجمن صنفى طراحان گرافيك ايران بازمى گردد، حاصل بررسى هاى 
فنى و داورى هاى قانونى و حقوقى گوناگونى است كه به سبب آن ها امروز ارزش 
كارشناسانه يافته و منبعى براى هرگونه تعيين دستمزد طراحى و ارزش گذارى آثار 

گرافيك در مراجع دولتى و غيردولتى شده است.
مطابق قوانين و سنت هاى جارى، تشكل هاى صنفى گوناگون به دليل اطالعات و 
دانشى كه در حوزه ى فعاليت حرفه اى و تخصصى خود دارند با انجام كارشناسى 

مى توانند تعرفه ى دستمزد مشاغل خود را معين نمايند.
استفاده از طرزفكرهاى  تعرفه ى كنونى حاصل همين موضوع است، از سويى با
شدن فراهم آمده  اتكا به پيشينه ى نزديك به دودهه آزمايش  تخصصى گوناگون و با
است، و از سوى ديگر تكيه بر حقوق صنفى و حرفه اى تمام اعضاى انجمن و ساير 
گرافيك ايران به آن وجهه ى  طراحان گرافيك دارد كه تشكل انجمن صنفى طراحان 

قانونى بخشيده است.
اين تعرفه ى قيمت در جهت دفاع صنفى از همكاران، دسته بندى و تعريف حدود 
وظايف و مشاغل طراحان گرافيك براى سفارش دهندگان و ساير مراجع ذينفع 

تدوين شده است.

 انجمن صنفى طراحان گرافيك ايران قويا به همكاران پيشنهاد مى كند كه قبل از 
انجام هرسفارش براى ايجاد ارتباط روشن و قانونى با سفارش دهنده، به عقد قرارداد 

موردى اقدام نمايد.

امضاى كپى تعرفه ى قيمت توسط طرفين به عنوان پيوست قرارداد به آن ارزش 
صنفى  قانونى تر بخشيده و سبب مى گردد در صورت بروز هرگونه مشكل، نظر انجمن 
قانونا و براساس مستندات و مدارك كتبى ردوبدل شده ميان سفارش دهنده و 

طراح، در مراجع قانونى مورد استناد قرارگيرد.
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بايستى تاكيد كرد كه قيمت هاى پايه ى تعرفه بايد با كميت و كيفيت طراحى هاى 
است انجمن صنفى طراحان گرافيك  شده توسط طراح تناسب داشته باشد. بديهى  ارائه 
ايران به عنوان مرجعى قانونى در كنار تجربه ى فنى، در موارد درخواست داورى، 

عدالت و صداقت را به كار خواهد برد.
قيمت كارهاى مختلف طراحى گرافيك در اين تعرفه براساس حداقل و به عنوان 

قيمت پايه ى يك طراحى مناسب پيشنهاد شده است.

 قيمت هاى پايه در تعرفه به تشخيص و موافقت طراح و سفارش دهنده برحسب 
مواردى نظير موضوع هاى زير افزايش مى يابند.

1. پيشينه و ميزان تجربه ى حرفه اى طراح براى انجام طراحى و اجراى كار.
2. زمان و شمار ساعات صرف شده براى طراحى و اجراى سفارش

3. وسعت توليد و تعداد مخاطبان كار، با توجه به تيراژ و يا استفاده از طرح در سطح 
محلى، شهرى، كشورى و يا بين المللى.

شده  پيشنهاد مى شود ميزان و شيوه ى افزايش دستمزد طراحى در متن قرارداد گنجانده 
و طرفين قرارداد آن را امضاء نمايند.
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هويت بصرى سازمانى 
موضوع اصلى در طراحى هويت بصرى، ايجاد ساختار منسجم و همگون از راه 
درك اتمسفر و فضاى سفارش دهنده است. به دليل گوناگونى فعاليت سازمان ها، 
شركت ها و رويدادها، طراح بنابر تشخيص و نياز سفارش دهنده و خالقيت خود 
اقدام به طراحى و پيشنهادهاى مناسب در مجموعه ى همگون تعريف شده مى كند، 
نسبت تعداد موارد طراحى محاسبه مى شود. برآورد  كه هزينه ى آن با توافق طرفين و به 
هزينه ى طراحى زيرمجموعه ى هويت بصرى هر سفارش مانند نشانه، اوراق ادارى، 
بصرى، براساس قيمت هاى  بيلبورد و... جدا از هزينه ى ساختار و اتمسفر كلى هويت 

موجود در تعرفه ى قيمت محاسبه خواهد شد.

نشانه
ريال22,000,000قيمت پايهطراحى نشانه يا نشانه نوشته

 طراحى نشانه نوشته ى التين براى يك نشان فارسى، يك طراحى مجزا محسوب مى گردد.
 چنانچه نوشته ى زير نشانه محدود به انتخاب فونت باشد، جزو طراحى نشانه است و مبلغى 

اضافه نمى شود.

اوراق ادارى 
طراحى يك مجموعه ى اوراق ادارى شامل: 

سربرگ، پاكت نامه، فولدر، كاغذ يادداشت و 
كارت ويزيت

ريال8,000,000قيمت پايه

طراحى اوراق ادارى مانند اسناد حسابدارى، 
قبض دريافت و پرداخت، فاكتور و 

صورت حساب و موارد نظير، تا پنج مورد

ريال4,500,000قيمت پايه

پايه   مناسب سازى اوراق ادارى براى هر زبان ديگر، بر اساس طرح اصلى، 20٪ به قيمت 
اضافه مى شود.
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پايه حساب مى شود.   دستمزد طراحى يك جزء از طراحى هاى اوراق ادارى يك سوم قيمت 
 چنان چه فولدر طراحى تيغ ويژه داشته باشد، طراحى تيغ، جداگانه و يك پنجم قيمت اوراق 

ادارى محاسبه مى شود.
 براى طراحى پاكت هاى ديگر، دستمزد جداگانه حساب مى شود. 

اوراق بهادار و بن هاى خريد
طراحى برگ سهام، چك،

اعتبارى بانكى و... هر برگ ـ   سپرده هاى مالى  
ريال12,000,000قيمت پايه

ريال6,000,000قيمت پايهطراحى هر برگ بن خريد
پايه   براى طراحى گونه هاى ديگر از هريك از طرح هاى باال، براى هربرگ، 30٪ قيمت 

حساب مى شود.
 هزينه ى خدمات ديگر مانند اسكن، طراحى خط يا اعداد ويژه و... جداگانه حساب مى شود.

 هزينه ى خدمات اضافى براى افزايش ضريب امنيت در طرح، جداگانه حساب مى شود.
 طراحى گونه هاى ديگر از طرح اوليه، هولوگرام ها و... جداگانه حساب مى شود.

گواهينامه وكارت ضمانت 
ريال9,500,000قيمت پايهطراحى انواع گواهينامه، ديپلم و موارد نظير

طراحى انواع كارت ضمانت و گارانتى و 
موارد نظير

ريال6,000,000قيمت پايه

 هزينه ى خدمات اضافى براى افزايش ضريب امنيت در طرح، جداگانه حساب مى شود.

پيكتوگرام
طراحى پيكتوگرام براى يك سرى،

حداقل هفت مورد
ريال35,000,000قيمت پايه
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تبليغات
ريال9,000,000قيمت پايهطراحى آگهى يك صفحه   ى مجله

طراحى آگهى يك چهارم، يك دوم و يا 
تمام صفحه  ى روزنامه

ريال12,000,000قيمت پايه

طراحى يك پارچه  ى بدنه  ى اتوبوس  هاى 
بزرگ 

ريال18,000,000قيمت پايه

ريال6,000,000قيمت پايهطراحى تبليغاتى براى پشت اتوبوس

طراحى تبليغات محيطى مانند بيل بوردها، 
عرشه ى پل  ها و...

ريال18,000,000قيمت پايه

ريال8,000,000قيمت پايهطراحى تبليغاتى بر روى استندها و موارد مشابه

ريال9,000,000قيمت پايهطراحى تابلوى سردر فروشگاه

ريال9,000,000قيمت پايهطراحى بدنه  ى اتومبيل  هاى پخش

ريال6,000,000قيمت پايهطراحى تبليغات فروشگاهى، هر مورد
 دستمزد تدوين، ايده پردازى و طراحى برنامه ى تبليغاتى (كمپين) جداگانه محاسبه مى  شود.

پايه به عنوان   در طراحى تابلو سردر فروشگاه، براى هرنوع تغيير در اندازه 15٪ قيمت 
دستمزد محاسبه مى شود.

 هزينه ى خدمات ديگر مانند عكاسى، تدوين شعار، طراحى براى قطع بزرگ، نقاشى و 
تصويرسازى جداگانه حساب مى شود.

 تبليغات فروشگاهى شامل:
هنگر يا دنگلر (Dangler or Hanger): وسيله ى اطالع  رسانى در فروشگاه  ها كه از سقف 

آويزان مى  شود.
وابلر (Wobblers): وسيله ى اطالع  رسانى در فروشگاه است كه به قفسه يا طبقه ى فروشگاه 
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متصل مى  شود و با حركت در اثر جريان هوا و يا عبور افراد نظر خريداران را جلب مى  كند. 
(نوع متداول آن با طلق و مقوا ساخته مى  شود.)

استيكر (Sticker): برچسب اطالع رسانى كه معموال جهت چسباندن بر روى شيشه يا كف 
فروشگاه استفاده مى  شود.

در  اطالع رسانى  براى  طبقات  عرض  از  كه  است  وسيله  اى   :(Shelf talker) شلف تاكر
قفسه  هاى فروشگاهى استفاده مى  كند. معموال يا مقوايى است (كه تا خورده، نيمى از آن بر 
روى قفسه و زير محصول قرار مى  گيرد و نيم ديگر بر روى پيشانى طبقه يا قفسه قرارمى  گيرد) 

و يا نوارى است كه به بدنه ى قفسه مى چسبد.
بانتينگ (Bunting): ابزار اطالع  رسانى است كه معموال بر روى مقوا يا طلق چاپ شده و 
به صورت ريسه (تكرار يك يا چند طرح مرتبط) از يك سو به سوى ديگر فروشگاه كشيده مى  شود.

ماكت (Maquette or Monument): منظور ماكت نمايش محصول يا تبليغات آن مى  باشد 
كه مى  تواند در سايز واقعى يا بزرگ تر باشد. معموال در قسمت ورودى فروشگاه  ها بر روى 
زمين قرار مى  گيرد. ماكت مى  تواند دوبعدى يا سه بعدى باشد. بديهى است درصورت سه بعدى 

بودن، طراحى هندسى آن جداگانه محاسبه مى  گردد.

بروشور
بروشور مجموعه اى از اطالعات يا توضيحات درباره ى يك شركت، يك محصول 
و يا خدمات است كه مى تواند از دو تا هر تعداد صفحه باشد. معموال يك بروشور 
مى شود. به صورت يك پارچه (جلد و صفحات داخلى) توسط يك طراح، طراحى و اجرا

صفحه، هر صفحه ريال1,700,000قيمت پايهطراحى بروشور تا 8 

صفحه، هر صفحه ريال1,500,000قيمت پايهطراحى بروشور تا 16 

صفحه، هر صفحه ريال1,200,000قيمت پايهطراحى بروشور بيش از 16 
 هزينه ى تصويرسازى، حروف چينى، ترجمه، عكاسى، اسكن تصوير ها و موارد ديگر جداگانه 

حساب مى شود.
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كاتالوگ اطالعات طبقه بندى شده اى از مجموعه محصوالت و يا خدماتى است كه 
مى تواند از چند صفحه تا ده ها و يا صدها صفحه باشد. ممكن است جلد كاتالوگ جداگانه 
طراحى شده و صفحه هاى داخلى به صورت ثابت و يا مشابه صفحه آرايى مى شوند.

طراحى جلد كاتالوگ
(شامل رو و پشت جلد و عطف)

ريال6,000,000قيمت پايه

طراحى ساختار كلى كاتالوگ و
صفحه صفحه هاى داخلى تا 16 

ريال18,000,000قيمت پايه

صفحه به بعد  اجراى صفحه هاى داخل از 16 
هر صفحه

ريال600,000قيمت پايه

 درصورتى كه كاتالوگ بيش از 16صفحه باشد مبلغ 16,000,000 ريال براى هزينه ى طراحى 
ساختار و 16صفحه ى اول،  ثابت بوده و براى هر صفحه ى اضافه شده (پس از 16صفحه) 

500,000 ريال محاسبه خواهدشد.
 چنان چه صفحه هاى داخلى كاتالوگ متفاوت و متنوع طراحى شوند، برآورد براساس بروشور 

خواهد بود.
 هزينه ى تصويرسازى، حروف چينى، ترجمه، عكاسى، اسكن تصوير ها و موارد ديگر جداگانه 

حساب مى شود.

دفترچه ى راهنما 
دفترچه ى راهنما به مجموعه اطالعات توضيحى درباره ى يك كاال و يا توضيح 
چگونگى كاركرد يك محصول اطالق مى شود. طراحى و اجراى دفترچه ى راهنما 
معموال يك پارچه و توسط يك طراح انجام مى شود. ممكن است مجموعه محصوالت 
يك شركت با دفترچه راهنماهايى با جلدهاى يكسان و صفحه هاى داخلى گوناگون 

طراحى شوند.
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ريال5,000,000قيمت پايهطراحى پشت و روى جلد دفترچه ى راهنما

ريال500,000قيمت پايهطراحى و اجراى صفحه هاى داخلى هر صفحه

ريال800,000قيمت پايهطراحى جدول و نمودار، هر مورد
 هزينه ى تصويرسازى، حروف چينى، ترجمه، عكاسى، اسكن تصوير ها و موارد ديگر جداگانه 

حساب مى شود.

فولدر
ريال6,000,000قيمت پايهطراحى فولدر تبليغاتى

 هزينه ى خدمات ديگر مانند عكاسى، اسكن، طراحى شعار و موارد ديگر، جداگانه حساب 
مى شود.

بسته بندى 
ريال22,000,000قيمت پايهطراحى بسته بندى

ريال14,000,000قيمت پايهطراحى برچسب كاال

ريال7,000,000قيمت پايهطراحى ساك خريد
 طراحى بسته بندى، برچسب و ساك خريد شامل طرح گرافيك، طرح هندسى ساده و طراحى 
تيغ است. هزينه ى خدمات ديگر مانند طراحى هندسه ى ويژه براى بسته بندى، عكاسى، 
انتخاب نام، تدوين شعار، طراحى نشانه يا نشانه نوشته و فرم بندى خاص براى ليتوگرافى و 

چاپ جداگانه حساب مى شود.
 براى طراحى نسخه هاى ديگر از بسته بندى اصلى و يا تغيير در اندازه، براى هرمورد ٪30 

قيمت پايه محاسبه مى شود.
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صفحه هاى وب و چند رسانه اى

ريال22,000,000قيمت پايهطراحى ساختار كلى و ايده پردازى سايت

ريال1,700,000قيمت پايهطراحى صفحه هاى وب هر صفحه
 باتوجه به رشد روزافزون فن آورى هاى اينترنتى، ساختار سنجش صفحات وب با تعرفه ى 
سال هاى گذشته تغيير كرده و سعى شده است از سنجش خطى و بر مبناى تعداد صفحات، 

نگاه چاپى به وب، پرهيز شود.
 گرچه نرخ طراحى صفحات وب به صورت جداگانه نيز درج شده است، اما پيشنهاد انجمن، 

تعيين نرخ بر مبناى پروژه و ارتقاى كيفى طراحى وب است. 
  برنامه نويسى، اجرا و آماده سازى صفحات وب جزو وظايف طراح نيست و جداگانه محاسبه 

مى شود.
متحرك،  تصويرهاى  عكاسى،  ترجمه،  تصويرسازى،  هزينه هاى  فوق  موارد  دركليه ى   
وتوليد موسيقى، برنامه نويسى هاى پركار براى بانك هاى اطالعاتى و موارد اجرايى با  تهيه 
(فلش)، به روز كردن اطالعات نوشتارى و تصويرى صفحات وب، بدون تغيير در  نرم افزار

طراحى، جداگانه حساب مى شود.

تيتراژ فيلم، هر دقيقه
(حداقل دو دقيقه محاسبه مى شود)

ريال22,000,000قيمت پايه

بنر متحرك براى سايت، يك طرح و
حداكثر در سه اندازه

ريال6,000,000قيمت پايه

ريال6,000,000قيمت پايهمتحرك سازى نشانه

ريال600,000قيمت پايهميان برنامه (وله)، كليپ تصويرى، هر ثانيه
 سنجش ثانيه اى براى گرافيك متحرك يك پيشنهاد است و مى تواند به صورت يك پروژه ى 

مستقل به صورت كلى و با رايزنى طرفين برآورد و ازريابى شود.
 هزينه هاى تصويرسازى، ترجمه، عكاسى، تهيه و توليد موسيقى جداگانه حساب مى شود.
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مجله
طراحى ساختاركلى مجله و

شيوه ى حروف چينى
ريال33,000,000قيمت پايه

ريال5,000,000قيمت پايهطراحى جلد هر شماره
ريال300,000قيمت پايهطراحى و اجراى صفحات داخل، هر صفحه

 طراحى نام مجله بر پايه ى طراحى نشانه نوشته و جدا از دستمزد هاى باال حساب مى شود.
 طراحى سرصفحه هاى تصويرى و نوشتارى بر مبناى پيكتوگرام محاسبه مى شود.

روزنامه
طراحى ساختار كلى روزنامه و

شيوه ى حروف چينى
ريالقيمت پايه

 طراحى نام روزنامه بر پايه ى طراحى نشانه نوشته و جدا از دستمزد هاى باال حساب مى شود.
 طراحى سرصفحه هاى تصويرى و نوشتارى بر مبناى پيكتوگرام محاسبه مى شود.

كتاب 
طراحى ساختار و شكل كلى جلد
براى يك گروه كتاب (يونيفورم)

ريال14,000,000قيمت پايه

طراحى ساختار و شكل كلى متن
براى يك گروه كتاب

ريال9,000,000قيمت پايه

ريال5,000,000قيمت پايهطراحى رو، پشت و عطف هر كتاب
طراحى و صفحه آرايى كتاب هاى تصويرى و 
 ،(Book Design) كتاب هاى نوشتارى خاص

هر صفحه

ريال500,000قيمت پايه

120,000,000
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 هزينه ى خدمات ديگر مانند طراحى نشانه و يا نشانه نوشته، تصويرسازى و موارد ديگر 
جداگانه حساب مى شود.

تقويم و سررسيد
ريال12,000,000قيمت پايهطراحى تقويم ديوارى تك برگ ساالنه

طراحى تقويم ديوارى فصلى به اضافه ى جلد 
(پنج صفحه)

ريال17,000,000قيمت پايه

طراحى تقويم ديوارى ماهيانه به اضافه ى جلد 
(سيزده صفحه)

ريال28,000,000قيمت پايه

طراحى ماكت كلى سررسيد روزشمار،
هفته شمار، ماه شمار ، هر مورد

ريال12,000,000قيمت پايه

ريال10,000,000قيمت پايهطراحى ماكت كلى تقويم روميزى

ريال7,000,000قيمت پايهطراحى ماكت كلى تقويم زيردستى

طراحى ماكت كلى و برگ هاى داخل 
دفتريادداشت

ريال3,500,000قيمت پايه

 طراحى تقويم شامل دستمزد طراحى ماكت كلى و صفحه آرايى كليه ى برگ هاى آن مى شود.
 هزينه ى خدمات ديگر مانند طراحى برگ هاى ويژه، طراحى هندسه و تيغ ويژه، طراحى 

نشانه و يا نشانه نوشته، عكاسى يا تصويرسازى، جداگانه حساب مى شود.
 دستمزد طراحى مجموعه ى فونت اعداد جداگانه حساب مى شود. 
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پوستر
ريال17,000,000قيمت پايهطراحى پوستر

 هزينه ى خدمات ديگر مانند عكاسى، خوش نويسى، اسكن و تدوين شعار جداگانه حساب 
مى شود.

طراحى قلم (فونت)
ريال140,000,000قيمت پايهطراحى يك قلم (Type Face) متن

ريال90,000,000قيمت پايهطراحى يك قلم (Type Face) تيتر

(Type Family) ريال300,000,000قيمت پايهخانواده ى كامل حروف
 طراحى حروف مجموعه اى است كامل از طراحى و اجراى گرافيك حروف و قابليت هاى 
اتصال آن ها، طراحى عاليم و نشانه هاى آوايى معمول فارسى، عاليم و نشانه هاى نقطه گذارى 

و طراحى اعداد.
 خانواده ى كامل حروف شامل همه ى موارد باال در سه شكل سياه، نازك و مايل مى شود.

 درمورد عاليم و نشانه هاى ديگر قيمت پايه جداگانه حساب مى شود.
افزارى براى محيط هاى خاص دستمزد  عهده ى طراح است، اما اجراى نرم   اجراى طرح به 

جداگانه دارد.

لوح فشرده وكاست 
طراحى لوح فشرده (سى  دى) و

صفحات داخل و پشت
به همراه طراحى روى حلقه ى آن

ريال8,000,000قيمت پايه

طراحى جلد كاست،
صفحات داخل و پشت و برچسب آن

ريال6,000,000قيمت پايه

 درصورتى كه جلد كاست، هم طرح جلد لوح فشرده باشد، قيمت آن 30٪ قيمت پايه ى لوح 
فشرده حساب مى شود.
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 درصورتى كه ضرورت طراحى بسته بندى براى هريك از موارد باال به وجود بيايد، اساس 
قيمت گذارى، قيمت پايه ى بسته بندى خواهد بود.

فشرده و يا كاست مطابق دستمزد طراحى   دستمزد طراحى هرنوع كتابچه ى همراه لوح 
صفحه هاى داخلى بروشور برآورد مى شود.

كارت 
ريال5,000,000قيمت پايهطراحى كارت دعوت، تبريك و موارد نظير

طراحى كارت هاى بانكى، اعتبارى، تلفن و 
موارد نظير

ريال12,000,000قيمت پايه

 هزينه ى خدمات ديگر مانند عكاسى، اسكن، خوش نويسى و تدوين شعار جداگانه حساب 
مى شود.

تمبر
ريال14,000,000قيمت پايهطراحى تمبر

 هزينه ى خدمات ديگر مانند عكاسى، اسكن، تصويرسازى و يا موارد ديگر جداگانه حساب 
مى شود. 

 در طراحى نسخه هاى ديگر از يك تمبر50٪ به قيمت افزوده مى شود.
 طراحى تمبرهاى سرى، قيمت گذارى جداگانه دارد.



22

مشاوره 
مشاوره و مديريت براى تعيين خط مشى و 

سياست كلى كار، هر ساعت
ريال1,700,000قيمت پايه

 هرنوع خدمات ديگر كه به صورت طراحى و موارد نظير، مشاور عهده دار انجام آن شود طبق 
تعرفه ى قيمت هاى موجود ارزش گذارى مى شوند.

نظارت فنى 
كارمزد هرگونه پيگيرى و نظارت فنى در 

عرصه ى تكميل و به سرانجام رساندن طراحى 
گرافيك، مانند نظارت بر امور ليتوگرافى، 

عكاسى، چاپ، صحافى و موارد مشابه تا سقف 
ده ميليون ريال هزينه به عنوان مبلغ حداقل

ريال2,200,000قيمت پايه

قيمت پايه 20٪ كل هزينه ها بيش از مبلغ فوق
به صورت توافقى و برحسب 

نوع كار

كل هزينه هاى كار شامل دستمزدها و خدمات به عالوه   تعيين كارمزد پايه براساس جمع 
هزينه ى مواد مانند: كاغذ، فيلم و زينك، چاپ، صحافى و... صورت مى گيرد. 
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قرارداد 

اين قرارداد بين خانم/ آقاى/ شركت ------------------------------
به نشانى و تلفن ------------------------------------------
كه در اين قرارداد (كارفرما) ناميده مى شود از يك سو و خانم/ آقا ----------- 

به شماره عضويت ------ انجمن صنفى طراحان گرافيك ايران
به نشانى و تلفن -------------------------------------------
كه در اين قرارداد (طراح گرافيك) ناميده مى شود از سوى ديگر به شرح مواد ذيل 

منعقد مى گردد. 
ماده 1- موضوع قرارداد-------------------------------------
------------------------------------------------------

ماده 2- مدت قرارداد و زمان بندى 
شرح ذيل  مدت قرارداد از تاريخ ---- ---- به مدت ---- روز مى باشد كه به 

تفكيك مى گردد:
- ارائه ى نمونه ى اوليه ى طراحى توسط طراح گرافيك، حداكثر تا پايان وقت ادارى 

روز --------.
- بررسى و اظهارنظر و تاييد نمونه ى اوليه توسط كارفرما حداكثر تا پايان وقت 

ادارى روز --------.
- ارائه و تحويل نهايى موضوع قرارداد توسط طراح گرافيك، حداكثر تا پايان وقت 

ادارى روز --------.
چنانچه نظارت بر تكثير و چاپ موضوع قرارداد به عهده ى طراح گرافيك باشد، 
خدمات مذكور در موضوع قرارداد به عنوان مرحله ى چهارم زمان بندى به مدت 

---- روز، حداكثر تا پايان وقت ادارى روز -------- قيد و تاييد مى شود.
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ماده 3– مبلغ قرارداد و شيوه ى پرداخت 
مبلغ قرارداد ---- ---- ---- ---- ريال و براساس قيمت هاى پيوست تعرفه ى 
گرافيك ايران مى باشد كه در مراحل ذيل توسطكارفرما  رسمى انجمن صنفى طراحان 

به طراح گرافيك پرداخت مى گردد:
50٪ مبلغ كل هم زمان با امضاء و مبادله ى قرارداد.

30٪ مبلغ كل قرارداد پس از تاييد نهايى طرح هاى اوليه موضوع قرارداد.
20٪ مبلغ كل هم زمان با تحويل نهايى موضوع قرارداد.

ماده 4– تعهدات كار فرما 
4- 1- كارفرما متعهد مى شود كليه ى اطالعات و مصالح الزم جهت آشنايى و انجام 

موضوع قرارداد را در اختيار طراح گرافيك قراردهد.
نمونه ى اوليه ى طراحى توسط طراح گرافيك جهت بررسى  4-2- چنانچه چند
به كارفرما ارائه گردد، كارفرما پس از انتخاب نمونه ى اوليه ى مناسب، ملزم به 
بازگرداندن تمام نمونه هاى ديگر به طراح گرافيك بوده و هيچ گونه حق مالكيتى 

نسبت به ساير نمونه ها ندارد.
4-3- چنانچه بعد از تاييد نمونه ى اوليه كه به امضاء طرفين قرارداد رسيده است، 
كارفرما انجام تغييراتى را در نمونه ى اوليه درخواست نمايد، ملزم به پرداخت 
هزينه هاى مترتب بر انجام تغييرات كه توسط طراح گرافيك اعالم مى گردد مى باشد.

ماده 5– تعهدات طراح گرافيك
5-1- طراح گرافيك موظف است اطالعات ارائه شده توسط كارفرما را به دقت 

مطالعه و بررسى نمايد تا در ارائه ى طرح هاى خود بتواند به درستى عمل كند.
5-2- طراح گرافيك متعهد است براى هر موضوع سفارش ---- نمونه طرح اوليه 

ارائه نمايد تا كارفرما بتواند از ميان آن ها بهترين را انتخاب كند.
5-3- طراح گرافيك متعهد است طرح اوليه انتخاب شده را با اصالحاتى كه با 

كارفرما به توافق مى رسد به اتمام رسانده و طرح نهايى را تحويل دهد.
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5-4- كليه ى اطالعاتى كه توسط كارفرما در اختيار طراح گرافيك قرارمى گيرد 
محرمانه است، طراح گرافيك موظف به حفظ و نگهدارى اطالعات داده شده بوده 

و حق انتقال به غير را ندارد.

ماده 6– كسورات قانونى
مبلغ مذكور در ماده ى 3 قرارداد، مبلغ خالص دريافتى طراح گرافيك از كارفرما مى باشد 
و پرداخت هرگونه كسورات قانونى مربوط به اين قرارداد به عهده ى كارفرما است.

ماده 7– تاخيرات
7-1- شروع زمان بندى اجراى قرارداد منوط به پرداخت پيش پرداخت از سوى 
كارفرما به طراح گرافيك و نيز تحويل اطالعات و مدارك مورد نياز جهت اجراى 
موضوع قرارداد مى باشد. بديهى است هرگونه تاخير در موارد مذكور به همان ميزان 
موجب تاخير در زمان اجراى قرارداد توسط طراح گرافيك مى گردد كه به عنوان 

تاخير طراح گرافيك محسوب نمى شود.
7-2- درصورت تاخير طراح گرافيك در اجراى موضوع قرارداد به ازاى هر روز 
تاخير ---- ريال جريمه محاسبه شده و در مرحله ى سوم پرداخت كسر خواهد شد.

ماده 8– حق امضاء
8-1- طراح گرافيك حق دارد طراحى و اجراى اثر خود را در محل مناسب به 

طريقى كه به اصل طرح آسيب وارد نگردد امضاء نمايد.
8-2- به كاربردن نشانى، تلفن و يا ساير اطالعات توسط طراح گرافيك در كنار 

امضاء نياز به تاييد كارفرما در متن قرارداد دارد.

ماده 9- فسخ قرارداد و حكميت
هر دليل بخواهند قرارداد را فسخ كنند  درصورتى كه هريك از طرفين قرارداد به 

طرف ديگر اعالم نمايند. مى بايست اين موضوع را با ذكر داليل خود كتبا به 
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حكميت درخصوص برآورد زيان هاى ناشى از فسخ به عهده ى كارشناسان كميته ى 
گرافيك ايران است و هر دوطرف قرارداد  حل اختالفات انجمن صنفى طراحان 

مكلف به پذيرش راى صادره مى باشند.

ماده 10- اجراء قرارداد
اين قرارداد براساس ماده ى 10قانون مدنى كشور جمهورى اسالمى ايران و اصل 
حاكميت اراده در 10ماده و در دونسخه تنظيم گرديده كه پس از امضاء طرفين، هر 
دونسخه در حكم واحد بوده و طرفين قرارداد ملزم به رعايت كليه ى مواد مذكور 

در آن مى باشند.

نام و امضاء كارفرما                                             نام و امضاء طراح گرافيك



27



28

دستورالعمل اجرايى معافيت مالياتى
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دستورالعمل اجرايى معافيت مالياتى
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فهرست فعاليت هاى مشمول معافيت ماليات

فهرست فعاليت هاى مشمول معافيت موضوع بند ل ماده 139 اصالحى قانون ماليات هاى مستقيم

فعاليت هاى مشمولنوع فعاليتطبقه فعاليترديف

انتشار كتابانتشاراتى1

نويسندگى (تحقيق، تأليف، ترجمه، تصحيح، گردآورى) ويراستارى، صفحه آرايى، 
تصويرگرى كتاب، صفحه بندى، حروف چينى، بازآفرينى، خطاطى، طراحى جلد، 

بازنويسى، نشر كتاب اعم از كاغذى يا الكترونيكى، پخش و فروش كتاب

مطبوعاتى2

1-2 توليد و نشر خبر و 
اطالعات

توليد خبر، عكاسى، نقد و بررسى خبر، خبرگزارى، تفسير، توليد و پردازش اطالعات، 
اطالع رسانى مكتوب يا الكترونيكى

2-2 انتشار نشريات و 
مطبوعات

نويسندگى، گزارشگرى، نقد و تفسير خبر، روزنامه نگارى، عكاسى مطبوعاتى، 
تصويرگرى مطبوعات، ويراستارى، ترجمه، طراحى مطبوعات، گرافيست و كاريكاتور 

مطبوعات، طراحى و انتشار آگهى، مديريت تحريريه مطبوعاتى، سردبيرى، دبير 
سرويس نشر و فروش نشريات و مطبوعات

فرهنگى3

1-3 مسابقات فرهنگى 
و هنرى

از قبيل مسابقات كتاب خوانى، مسابقات هنرى، مسابقات قرآنى و نظاير آن

2-3 جشنواره هاى فرهنگى 
و هنرى

مراسم، مسابقات و نشست ها كه به صورت داخلى و بين المللى انجام مى گيرد

3-3 نمايشگاه هاى فرهنگى 
و هنرى

از قبيل كتاب، مطبوعات، هنرهاى تجسمى و نظاير آن

4-3 مراسم و مجامع فرهنگى 
و هنرى

آموزش هاى فرهنگى و هنرى كه توسط آموزشگاه آزاد سينمايى، آموزشگاه آزاد هنرى 
و موسسات مجرى رشته هاى فرهنگى و هنرى در مقطع كار و دانش، پودمانى و 

كاربردى و با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى انجام مى شود، پژوهش هاى  علمى- 
فرهنگى و هنرى، شب هاى شعر و ادب، نقد و بررسى كتاب و آثار هنرى و سينمايى، 

بزرگداشت ها، يادبودها، همايش ها، كنگره ها و ساير نشست هاى فرهنگى و هنرى

تأسيس و اداره كتابخانه عمومى، قرائت خانه، نگارخانه5-3 كتابخانه عمومى

هنرى4

1-4 توليد، تكثير، توزيع و 
نمايش فيلم

كنندگى، كارگردانى، صدابردارى، صداگذارى، فيلمبردارى، طراحى  نويسى، تهيه  فيلم نامه 
صحنه، دكور و لباس، تدوين، تداركات طراحى و اجراى جلوه هاى ويژه، بازيگرى، 

بدل كارى، چهره پردازى، خدمات البراتورى فيلم، عكاسى فيلم، عكاسى هنرى، 
گويندگى، منشى گرى صحنه، مديريت توليد فيلم، آهنگسازى، دوبله، انيميشن سازى، 

مستندسازى، بازيگردانى، نورپردازى، دستيارى كارگردان، صدابردارى و نمايش فيلم و 
پخش و فروش آثار تصويرى.

2-4 توليد، تكثير، توزيع، 
اجراى صحنه اى موسيقى، 
پخش و فروش آثار صوتى

تنظيم كننده آهنگ، آهنگ سازى، نوازندگى، شعر، خوانندگى، ضبط و صداگذارى 
استوديويى و صحنه اى، گرافيك و عكاسى هنرى، كارگاه توليد و ساخت ادوات 

موسيقى، نشر و تكثير و فروش آثار صوتى (يا صوتى تصويرى)

3-4 تئاتر و نمايش صحنه اى
نمايشنامه نويسى، كارگردانى، تهيه كنندگى، صدابردارى، طراحى و اجراى صحنه، 
قبيل  نورپردازى، بازيگرى، تداركات، چهره پردازى، نمايش صحنه اى (scene) از

پرده خوانى، تعزيه، روحوضى، خيمه شب بازى، عروسكى، سياه بازى و خيابانى

4-4 هنرهاى تجسمى
نقاشى، طراحى، خوشنويسى گرافيك عكاسى هنرى، مجسمه سازى، نگارگرى، 

باستان شناسى، كاوش گرى، سفالگرى


